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Voorwoord 

 

In 2018 is voornamelijk ingezet op de voorbereiding van de nieuwe taken die vanaf 1 januari 2019 door de 

aanscherping van de Wet Meldcode op Veilig thuis afkwamen. De informatiepositie van Veilig Thuis wordt 

hierdoor versterkt omdat een radar- en monitorfunctie bij Veilig Thuis wordt belegd.  

 

Daarnaast is de samenwerking met het lokale veld versterkt door het delen van kennis en samenwerking. Dit 

vraagt een continu proces met gemeenten, Veiligheidshuis en het lokale veld. In 2018 is tevens gestart met 

het evalueren van de bestaande samenwerkingsafspraken.  

 

Eind 2018 brachten de inspecties Zeeland een bezoek aan drie Zeeuwse gemeenten in het kader van het 

Toezicht Sociaal Domein. Een toezichtonderzoek naar de hulp die door het lokale netwerk ingezet wordt na 

eigen onderzoek door Veilig Thuis. Het Zeeuwse onderzoek maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek 

waarvan de bevindingen, met name de goede voorbeelden en werkzame elementen, gebruikt worden voor 

een landelijke publicatie gericht op kwaliteitsverbetering. 

 

In 2018 is het project MDA++ gestart. Eind 2016 is de Tweede Kamer reeds geadviseerd over het stimuleren 

van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling middels de 

multidisciplinaire aanpak (MDA++). Bij de multidisciplinaire aanpak gaat het om een gezamenlijke analyse en 

aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie. Op 4 oktober is in dit kader een succesvol symposium 

georganiseerd ‘Voor een toekomst zonder geweld’. Waar de verbeterde aanpak van structureel ernstig 

geweld enthousiast werd ontvangen door Zeeuwse ketenpartners. 

 

 

Hoogachtend, 

 

R. de Meij 

Directeur Publieke Gezondheid 
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1. Profiel van de organisatie 

 

 

Naam rechtspersoon:   GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland  

Adres:     Westwal 37 

    4461 CM, Goes 

Telefoonnummer:  0113-249 400 

Identificatienummer KvK:  201716050000 

e-mailadres:   info@ggdzeeland.nl 

website:    ggdzeeland.nl 

rechtsvorm:    publiekrechtelijke rechtsvorm  
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2. Kernprestaties 

 

Kengetallen Veilig Thuis 2018  

In 2018 zijn 1862 adviesvragen en 1302 meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis.  

In 2018 zijn 280 onderzoeken gestart. Hiervan zijn 197 van de onderzoeken binnen de wettelijke termijn 

van 70 dagen afgerond. Een registratie van de reden van de overschrijding per onderzoek is beschikbaar.  

 

Kengetallen 2018 

Meldingen (incl. onderzoeken) 1302 

Advies en ondersteuning          1988 

 

 
Advies en ondersteuning  
Advies 
Een advies is een eenmalig contact waarbij er een advies wordt gevraagd hoe te handelen bij een vermoeden 

van huiselijk geweld of kindermishandeling. Er worden geen cliëntgegevens genoteerd in het systeem, tenzij 

de vrager de cliënt zelf is en hiervoor toestemming verleent. De verantwoordelijkheid en regie blijft bij de 

adviesvrager.  

Daarnaast worden de landelijk vermiste gezinnen geregistreerd als advies met cliëntgegevens om een match 

te krijgen mocht het gezin in de provincie in beeld komen.  

Ondersteuning 
Ondersteuning bestaat uit meerdere contacten. Dit kunnen telefonische, mail of persoonlijke contacten zijn.  

Bijvoorbeeld aanschuiven bij een familienetwerkberaad, samen met een professional mee op huisbezoek 

gaan of een hulpverlenersoverleg. 

Er worden geen cliëntgegevens genoteerd, tenzij de vrager de cliënt zelf is en hiervoor toestemming 

verleent. De verantwoordelijkheid en regie blijft bij de vrager. Veilig Thuis zal, als de veiligheid in het geding 

is, de adviesvrager adviseren de adviesvraag om te zetten in een melding.  

 

Meldingen  
Een melding is elke notitie die bij Veilig Thuis binnenkomt met cliëntgegevens, bijvoorbeeld de meldingen 

via de politie. Na triage wordt besloten wat er met een melding wordt gedaan. Hiervoor zijn verschillende 

opties: 

1. De melding in zijn geheel  overdragen aan lokale veld met het verzoek aan de slag te gaan. Bij deze 

meldingen is geen onderzoek door Veilig Thuis  nodig omdat:  

a. Al duidelijk is wat er aan de hand is en onderzoek niet nodig blijkt en/of   

b. De gemelde cliënt zelf een hulpvraag heeft en bereid is mee te werken en/of   

c. De gemelde zorg geen aanleiding geeft tot onderzoek maar een vraagverheldering door 

het lokale veld op zijn plaats zou zijn. 

2. De melding in zijn geheel overdragen aan de bestaande hulpverlening. Indien uit de melding blijkt 

dat hulpverlening betrokken is en de hulpverlening met de melding verder kan, wordt na overleg 

de melding overgedragen; 

3. Verzoek tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Indien de melding aanleiding 

geeft tot het verzoeken van een raadsonderzoek ten behoeve van een kinderbeschermende 

maatregel; 
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4. Veilig Thuis behoudt de regie en gaat onderzoek verrichten om te komen tot de beantwoording van 

de vraag: is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling en zo ja, welke hulp is noodzakelijk 

om het huiselijk geweld of kindermishandeling te doen stoppen.    

In alle gevallen wordt bij overdracht besloten of een monitor door Veilig Thuis noodzakelijk is. Een monitor 

bestaat uit het checken van de ingezette interventie na 3 maanden en na 1 jaar. Indien noodzakelijk, wordt 

(nieuw) onderzoek gestart. 

 

Onderzoek  
Veilig Thuis doet onderzoek bij zaken die in bovengenoemd punt 4 staan beschreven. Veilig Thuis neemt dan 

de regie. Veilig Thuis gaat op huisbezoek, praat met de betrokkenen, kinderen, informanten en organiseert 

eventueel een familienetwerkberaad. Doel is om te komen tot een veiligheid- of herstelplan. De wettelijke 

doorlooptijd van een onderzoek is 70 kalenderdagen. Daarna wordt een zaak en de regie overgedragen aan 

een organisatie of aan het netwerk en gemonitord indien nodig.  

Onderzoek wordt uitgevoerd volgens de werkwijze van Signs of Safety. Voordeel van deze werkwijze is dat 

er tijdens de onderzoeksperiode niet alleen de situatie in beeld wordt gebracht maar er ook direct aan de 

veiligheid binnen het gezin wordt gewerkt. Ook doorbreekt deze werkwijze direct het geheim van de 

mishandeling of het huiselijk geweld wat met name belangrijk is voor het herstel van kinderen. Het door 

ouders bespreekbaar maken van het geweld tegenover hun kinderen heeft op zichzelf al een therapeutisch 

effect. 

 

  



7 
 

Personeelsformatie 

 

 

 

 

 

Veilig Thuis financieel overzicht 2018 
 
Wanneer we vanuit de jaarrekening 2018 de Programmalijn Veilig Thuis en de corresponderende middelen 

onder Algemene dekkingsmiddelen consolideren ontstaat per saldo een positief resultaat van € 435.110 op 

Veilig Thuis. In dit resultaat is de interne doorbelasting voor overheadkosten niet verwerkt. Op basis van de 

in de systematiek in de oorspronkelijke begroting en in 2018 goedgekeurde begrotingswijziging zou dit 

uitgekomen zijn op een doorbelasting van € 310.819 

 

6.8 Geëscaleerde zorg (Veilig Thuis)                            -435.110  

Veilig Thuis                             941.910  

Algemene dekkingsmiddelen                        -1.377.020  

 

 

De volgende bedragen zijn ontvangen van de gemeenten en het CZW 

CZW subsidie project MDA 1) 57.600 

CZW subsidie VT (€ 391.511 + € 2661.230) 1) 654.741 

Gemeentelijke bijdrage 2018 1.375.725 

Gemeentelijke bijdrage 2018 n.a.v. goedgekeurde begrotingswijziging 2018 VT Radarfunctie 126.822 

Totaal 2018 2.214.888 

 
1) CZW bijdragen zijn in mindering gebracht op de kosten van de Programmalijn Veilig Thuis  

Functies Veilig Thuis Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Eindtotaal

Gedragswetenschapper 0,97 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 10,75

Medewerker Advies & Meldingen Team 5,06 5,06 5,06 5,94 5,94 5,94 5,83 5,83 5,83 6,17 6,67 7,06 70,39

Medewerker Ondersteuning & Onderzoek Team 9,19 9,19 10,08 10,08 10,08 10,19 10,19 10,19 10,19 9,97 10,86 10,86 121,11

Medewerker OOT/AMT 0,89 2,72 2,72 6,33

Procesondersteuner 0,89 0,89 0,89 0,89 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 17,11

Stagiaire 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,67 0,67 0,67 0,67 7,33

Transitiemanager Veilig Thuis 0,89 0,89 0,89 0,89 0,74 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 10,52

Vertrouwensarts 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,00

Eindtotaal 18,28 18,19 19,08 19,97 20,63 20,89 20,00 20,00 20,67 21,67 24,89 25,28 249,55



8 
 

 

3. Maatschappelijk ondernemen 

 

Economische meerwaarde voor de samenleving 

Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning aan burgers en professionals. Daarnaast gebruikt het de methode 

van Signs of Safety waarin de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving wordt benut. Dit draagt bij aan 

het voorkomen van zwaardere zorg. 

 

Aandacht aan milieu- en duurzaamheidsaspecten 

Veilig Thuis besteedt aandacht aan milieu en duurzaamheid. Zo wordt bijvoorbeeld het oude papier 

ingezameld, worden kantoormaterialen zoveel mogelijk hergebruikt. 
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4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap  

 

Governance code 

Veilig Thuis is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

Zeeland (GGD Zeeland), een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten. GGD Zeeland 

hanteert de zorgbrede Governance code. Wij onderhouden een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de 

kwaliteitswet zorginstellingen.  

Daarnaast is GGD Zeeland vanaf 2004  HKZ-gecertificeerd voor alle producten/diensten. HKZ-certificering is 

vanaf 2011 uitgesteld en afgestemd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg i.v.m. 

organisatieontwikkeling (zelforganisatie) en overgang naar een integrale HKZ-norm voor de Publieke 

Gezondheid. Eind 2016 is besloten het proces tot certificering op te starten. Doelstelling is om in het 1e 

kwartaal 2018 te certificeren. 

 

Toezichthoudend orgaan  

Het interne toezicht binnen de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland ligt formeel bij de gemeenteraden 

van de 13 Zeeuwse gemeenten.  

 

Bestuur 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is belegd bij de voorzitter en de leden van het DB en het 

AB. Vanzelfsprekend worden de leden van deze gremia hierbij ondersteund door de ambtenaren van hun 

eigen gemeente, naast de administratieve en organisatorische ondersteuning die GGD Zeeland biedt. De 

ondersteuning vanuit de eigen gemeenten van de leden van AB en DB zal vooral gericht zijn op het toetsen 

en beoordelen van de door GGD Zeeland ter besluitvorming aan DB en AB voorgelegde stukken, 

ontwerpbesluiten en de cyclus van planning & control. 

 
Mogelijke belangenverstrengeling en inzicht in nevenfuncties van bestuurders worden geborgd door de 

regelingen waar de gemeentewet in voorziet. Deze vallen onder individuele verantwoordelijkheid van de 13 

Zeeuwse gemeenten.  

 

Wegens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn de gemeentebesturen gewijzigd. Daarmee is ook 

is de samenstelling van ons bestuur per 13 juli gewijzigd. 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur GGD Zeeland tot 13 juli 2018 

Voorzitter: De heer C.L. Liefting, gemeente Terneuzen 

Leden: Mevrouw C.T. Miermans, gemeente Borsele 

De heer A. van der Reest, gemeente Goes 

De heer J-F. Mulder, gemeente Hulst 

De heer M.J.P Kleppe, gemeente Kapelle 

Mevrouw S.J. Szarafinski, gemeente Middelburg 

Mevrouw A.P.L.M. Slenter, gemeente Noord-Beveland 

De heer J.L.L. de Kunder, gemeente Reimerswaal 

De heer C. van den Bos, gemeente Schouwen-Duiveland 

De heer A.O. de Bruijn, gemeente Sluis 

De heer G.J. Harmsen, gemeente Tholen 

De heer C. Maas, gemeente Veere 
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De heer A.A. Vader, gemeente Vlissingen (secretaris) 

  

Samenstelling Dagelijks Bestuur tot 13 juli 2018 

Voorzitter: De heer C.L. Liefting 

Leden: Mevrouw C.T. Miermans (plv. voorzitter) 

De heer A.A. Vader (secretaris) 

De heer J-F. Mulder (plv. secretaris) 

De heer C. van den Bos (penningmeester) 

De heer C. Maas (plv. penningmeester) 

De heer Ronald de Meij (ambtelijk secretaris) 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur vanaf 13 juli 2018  

Mevrouw M.C.J. van de Plasse, gemeente Borsele 

De heer A. van der Reest, gemeente Goes 

De heer J-F. Mulder, gemeente Hulst (voorzitter) 

mevrouw A. Evertz, gemeente Kapelle 

Mevrouw C. Doorn, gemeente Middelburg 

Mevrouw A.P.L.M. Slenter, gemeente Noord-Beveland 

De heer K. Verburg, gemeente Reimerswaal 

Mevrouw A. Smit, gemeente Schouwen-Duiveland 

De heer F. Babijn, gemeente Sluis 

Mevrouw S. Suij, gemeente Terneuzen 

De heer G.J. Harmsen, gemeente Tholen 

De heer B. van Halderen, gemeente Veere 

Mevrouw E. Verhage, gemeente Vlissingen  

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur vanaf 13 juli 2018 

De heer J-F. Mulder (voorzitter) 

Mevrouw S. Suij (plv. voorzitter) 

Mevrouw A.P.L.M. Slenter (secretaris) 

De heer B. van Halderen (plv. secretaris) 

De heer G.J. Harmsen (penningmeester) 

Mevrouw E. Verhage (plv. penningmeester) 

 

Medezeggenschap  

In de medezeggenschapstructuur hebben medewerkers formeel inspraak via de Ondernemingsraad op 

basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).  Binnen GGD Zeeland vindt er constructief overleg 

plaats tussen de directeur Publieke gezondheid en zijn adviseur. In 2018  heeft de ondernemingsraad 23 

keer vergaderd. Daarnaast is er 6 keer overleg geweest tussen de ondernemingsraad en de bestuurder en 1 

keer overleg tussen de ondernemingsraad, bestuurder en het Dagelijks Bestuur. 

 

De belangrijkste onderwerpen die in 2018 in de ondernemingsraad zijn besproken, betreffen: 

 

Ter advisering: 

Herinrichting afdeling O.P.A. 

 

Ter instemming: 

REGELING “Opleidingsbeleid” 
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Algemeen: 

Doorontwikkeling organisatie GGD Zeeland (transformatie) 

De rol van de OR in de veranderende organisatie 

Ontwikkelingen bedrijfsbureau GGD Zeeland 

Financiën GGD Zeeland 

Voortgang en evaluatie verzuimbeleid 

Voortgang en evaluatie inzet Capability (arbodienst) 

Visietraject 

Huisvesting (strategisch en praktisch) 

Samenwerking GGD en VR Zeeland (bedrijfsvoering)  

 

Samenstelling ondernemingsraad  

De heer J. van Boven (voorzitter)  

Mevrouw Y. van Wanrooij (vice-voorzitter)  

Mevrouw C. Brouwer  

Mevrouw G. Chaudron 

Mevrouw E. Peek 

De heer J. Blijlevens 

Mevrouw H. Koppenaal 

Mevrouw L. Priester (tot 1 februari) 

Mevrouw A. Marijne (vanaf 28 februari) 

Mevrouw C. Van Veen (vanaf 1 april) 

De OR werd ondersteund door een ambtelijk secretaris, de heer Robert Weijts 

 

OR-kernteam (dagelijks bestuur OR) 

Job van Boven (voorzitter) 

Yolanda van Wanrooij (vicevoorzitter) 

De ambtelijk secretaris ondersteunde het OR-kernteam. 

 

OR-werkgroep Arbo 

Cobie Brouwer, Elsbeth Peek en Gonnie Chaudron 

 

OR-werkgroep HRM 

Jos Blijlevens, Anneke Marijne en Lindy Priester 

Vanaf 01-02-2018 Jos Blijlevens, Anneke Marijne en Hetty Koppenaal 

Vanaf 01-05-2018  Jos Blijlevens, Anneke Marijne en Clarissa van Veen 

 

OR-werkgroep financiën 

Vanaf 01-05-2018 Jos Blijlevens, Hetty Koppenaal 
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5. Beleid, inspanningen en prestaties 

 
Per 1 januari 2019 is de aanscherping van de Wet Meldcode van kracht. Dit betekent dat Veilig Thuis een 

radarfunctie heeft gekregen. In 2018 zijn hiervoor alle voorbereidingen getroffen. 

 

Kwaliteit 

De aanscherping van de Wet meldcode leidt tot aanpassingen in het werkproces, meer tijd per melding en 

onderzoek en een hoger aantal te verwachten meldingen en adviesvragen. In 2018 hebben gemeenten 

hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Op basis van de landelijke impact analyse is een doorrekening 

gemaakt voor Veilig Thuis Zeeland (uitgaande van het midden scenario). Er werden 15% meer adviezen en 

7% meer meldingen verwacht. Hierop is de begroting en de formatie aangepast. 

2018 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het implementeren van deze functie. Bestaande 

medewerkers zijn opgeleid in de nieuwe manier van werken. Nieuw personeel is aangetrokken en ingewerkt. 

Het ICT systeem is aangepast en aangesloten op een landelijk Veilig Thuis register.  

 

De nieuwe werkwijze impliceert dat er volgens het nieuwe landelijke handelingsprotocol wordt gewerkt. 

Verder is een nieuw triage instrument in gebruik genomen waardoor alle meldingen nog beter op veiligheid 

worden beoordeeld. Hierbij worden niet alleen professionals rond het gezin geraadpleegd maar tevens de 

betrokkenen zelf.  

Door een nieuwe inrichting van het registratiesysteem worden veiligheidsvoorwaarden herkenbaarder 

toegevoegd aan de eindrapportage voor overdracht. Hierdoor is het monitoren van de 

veiligheidsvoorwaarden eenvoudiger. 

Verder is de nieuwe dienst Voorwaarden & Vervolg gestart. Hierbij is Veilig Thuis betrokken bij het gezin om 

directe veiligheid voor alle betrokkenen te organiseren. Daarna wordt ingezet op vervolghulp die zich richt 

op stabiele veiligheid en herstel van door de betrokkenen opgelopen schade. Wij verwachten dat deze dienst 

aansluit bij de behoefte van het veld in situaties van ernstig geweld waar geen onderzoek noodzakelijk is. 

 

Binnen de teams is verder gewerkt aan het vergroten van kennis op specifieke vormen van mishandeling, er 

zijn aandachtfunctionarissen op het gebied van seksueel geweld, ouderenmishandeling, vechtscheidingen 

en eergeweld. 

 

MDA++ aanpak 

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van de MDA++ aanpak in Zeeland.  

Het project MDA++ is een intersectorale, multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde en integrale 

langdurige aanpak vanuit één team. Het wordt ingezet bij acuut gevaarlijke of structureel onveilige en/of 

zeer complexe casuïstiek. Waarbij er continu oog is voor de veiligheid in het gezin. Veilig Thuis leidt dit project 

en ontwikkelt dit samen met ketenpartners. Met betrokken partijen is een intentieverklaring getekend die 

als basis dient voor samenwerking. Op 4 oktober is een succesvol symposium georganiseerd ‘Voor een 

toekomst zonder geweld’. Waar de verbeterde aanpak van structureel ernstig geweld enthousiast werd 

ontvangen door Zeeuwse ketenpartners. Het project wordt in 2019 voortgezet. 

 

Samenwerken 

In aanloop naar de aanscherping van de Wet meldcode zijn 4 regiobijeenkomsten georganiseerd. De 

ketenpartners werden hier geïnformeerd over de achtergrond van de wijzigingen en de wijzigingen in het 

werkproces van Veilig Thuis dat leidt tot aanpassingen in overdracht, de dienstverlening en heeft gevolgen 

voor de manier waarop wordt samengewerkt.  

In 2018 is door de manager van Veilig Thuis extra geïnvesteerd in relaties met partners en toetst hierbij ook 

tevredenheid en verwachtingen. Verder is met alle directe samenwerkingspartners een structureel overleg 
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met Veilig Thuis ingericht. De klanttevredenheid van de dienst ondersteuning (aan professionals) wordt 

getoetst als structureel onderdeel van het werkproces. 

 

Eind 2018 brachten de inspecties in Zeeland een bezoek aan drie Zeeuwse gemeenten (Tholen, Vlissingen en 

Terneuzen) in het kader van het Toezicht Sociaal Domein. Een toezichtonderzoek naar de hulp die door het 

lokale netwerk ingezet wordt na eigen onderzoek door Veilig Thuis. Belangrijk hierin zijn het opstellen en 

vasthouden aan veiligheidsvoorwaarden gedurende het hele hulpverleningstraject. Eventuele 

verbeterpunten worden in samenwerking met gemeenten opgepakt. Het Zeeuwse onderzoek maakt 

onderdeel uit van een landelijk onderzoek waarvan de bevindingen, met name de goede voorbeelden en 

werkzame elementen, gebruikt worden voor een landelijke publicatie gericht op kwaliteitsverbetering. 

 

Kennis delen 

Veilig Thuis richt zich op het delen van haar expertise met ketenpartners. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld als Veilig Thuis ondersteuning biedt aan professionals. Er is hierbij specifiek 

aandacht voor kennisoverdracht. Vooraf wordt vooraf samen met de professional besproken welke 

leerdoelen er gedurende de ondersteuning kunnen worden behaald. Hiermee wil Veilig Thuis de kennis 

omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling delen en borgen bij ketenpartners.  

 

De voorbereidingen voor de inrichting van een website voor Veilig Thuis Zeeland om burgers en professionals 

beter te informeren zijn afgerond. De website wordt is in het eerste kwartaal 2019 gelanceerd. 

In het kader van kennisoverdracht biedt Veilig Thuis ook voorlichting en trainingen. Er zijn in 2018 6 

trainingen Meldcode en 10 trainingen Samenwerking Veilig Thuis & wijkteams in Zeeland georganiseerd.  

 

 

Klachtenregeling 2018 

 

De medewerkers van Veilig Thuis doen hun uiterste best om cliënten goed te helpen. Soms voelt een cliënt 

zich niet correct behandeld. Als een cliënt zich onvoldoende gehoord voelt kan een klacht worden 

ingediend. De klachtenregeling wordt door middel van een folder desgevraagd aan cliënten toegezonden. 

De medewerkers zijn geïnstrueerd om bij uitingen van onvrede de cliënt te wijzen op de mogelijkheid van 

het voeren van een klachtgesprek met de manager of het indienen van een klacht.  

In 2018 zijn er 2 formele klachten ingediend. De klachten werden deels als gegrond beoordeeld door de 

klachtencommissie. De aanbevelingen van de klachtencommissie zijn opgepakt door Veilig Thuis en de 

klachten zijn naar tevredenheid van de klagers afgehandeld.  

De klachtcommissie bestaat uit maximaal 6 leden plus een onafhankelijk voorzitter. De commissie was 

gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: 

 

- Ton de Bont (voorzitter/extern; jurist) 

- Carla van Dijk (secretaris/intern; hoofd directiesecretariaat) 

- Clemens Lambermont (extern lid voorgedragen door Stichting Het Klaverblad) 

- Jos Blijlevens (intern lid; adviseur ICT en ISO) 

- Anja van Cadsand (intern lid; sociaal verpleegkundige INF)  

- Yolanda van Wanrooij (procesregisseur SHG/VT) 

- Marion Little (procescoördinator) 

- Paul Lindenbergh (Jeugdarts) 
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GGD Zeeland financieel: 

 

Balanspositie: 

 

GGD Zeeland (excl. IJZ) 

ACTIVA  31-12-18 31-12-17 PASSIVA 31-12-18 31-12-17 

            

VASTE ACTIVA     EIGEN VERMOGEN     4.169.030      3.593.148  

      Algemene reserve         392.050            51.230  

Materiële vaste activa        870.208         912.309  Bestemmingsreserves      3.201.098       3.140.102  

Investeringen met een economisch nut         870.208          912.309  Gerealiseerde resultaat         575.882          401.816  

            

Financiële vaste activa     2.623.225      2.623.225  VOORZIENINGEN        271.244         519.232  

Overige langlopende leningen      2.623.225       2.623.225  

Voorzieningen voor verplichtingen, 

verliezen en risico's         271.244          519.232  

            

            

TOTAAL VASTE ACTIVA     3.493.433      3.535.534  TOTAAL VASTE PASSIVA     4.440.274      4.112.380  
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VLOTTENDE ACTIVA     VLOTTENDE PASSIVA     

            

Voorraden          32.481           35.411  

Netto vlottende schulden met een 

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar     2.154.485      2.666.257  

Gereed product en handelsgoederen           32.481            35.411  Overige schulden      2.154.485       2.666.257  

            

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar     3.193.828      3.634.654  Overlopende passiva        429.356         633.211  

Vorderingen op openbare lichamen         900.170          612.068  

de van de Europese en Nederlandse 

overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met 

een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 

dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren uitgesplitst naar de 

ontvangen bedragen van:     

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd 

korter dan één jaar      2.166.416       2.922.744  - Europese overheidslichamen           28.850            15.332  

Overige vorderingen         127.242            99.842  - Het Rijk           14.465            86.399  

      - Overige Nederlandse (overheids)lichamen         364.122          531.481  

Liquide middelen            2.722             3.346  

Overige vooruit ontvangen bedragen die 

ten bate van volgende begrotingsjaren 

komen.           21.919    

Kassaldi              2.351              3.054        

Banksaldi                371                 292    
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Overlopende activa        301.651         202.903        

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 

ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door 

voorfinanciering op uitkeringen met een specifieke 

bestedingsdoel:           

- Europese overheidslichamen           

- Het Rijk           

- Overige Nederlandse (overheids)lichamen           36.949          131.189        

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen         264.702            71.714        

            

            

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA     3.530.682      3.876.314  TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA      2.583.841       3.299.468  

            

TOTAAL ACTIVA      7.024.115       7.411.848  TOTAAL PASSIVA      7.024.115       7.411.848  

 

De balans en onderstaande indicatoren laten zien dat de financile positie van de GGD solide is:  

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het 

begrotingstotaal.  
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Berekening kasgeldlimiet: 31-12-2018 

Begrotingstotaal 2018  22.176.294 

Kasgeldlimiet 8,2% x begrotingstotaal    [A]                 1.818.456  

   

Vlottende schuld             2.154.485  

Vlottende activa excl. voorraden             3.498.201  

Netto vlottende schuld                              [B]           -1.343.716  

    

Ruimte                                                          [A]-[B]             3.162.172  

 

 

Beoordeling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van  GGD Zeeland is voldoende 

gebleken nu de opgetreden risico’s in 2018 (€ 102.500) ruim lager zijn dan de beschikbare capaciteit (€ 3.608.148) 
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Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de 

schuldenlast. De berekeningswijze is als volgt: 

Berekening netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (exclusief IJZ) 31-12-2018 

Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)                            -    

Vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)             2.154.485  

Overlopende Passiva (cf. art. 49 BBV)                429.356  

Totaal A             2.583.841  

Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e, en f)                            -    

Uitzettingen <1jaar (cf. art. 39 BBV)             3.193.828  

Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)                     2.722  

Overlopende Activa (cf. art. 40a BBV)                301.651  

Totaal B             3.498.201  

Totale Baten (exclusief mutaties reserves) (cf. art. 17 lid C)          22.176.294  

Totaal C          22.176.294  

Netto schuldquote:     (A-B)/C -4% 
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Solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD Zeeland in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens 

artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De berekeningswijze is als 

volgt: 

 

Berekening solvabiliteit  31-12-2018 

Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)             4.169.030  

Balanstotaal             7.024.115  

Solvabiliteit = Eigen vermogen : Balanstotaal 59% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exploitatieresultaat 2018 

Baten en lasten per programma Primitieve begr 2018 Gewijzigde begr 2018. Realisatie 2018 Saldo V/N 

Wet Publieke Gezondheid                          6.838.782                            7.067.787             6.575.375             492.412   V  

 Kosten                        11.178.926                          11.972.139           11.688.869             283.270   V  

 Opbrengsten                         -4.340.144                           -4.904.352            -5.113.494             209.142   V  

Veilig Thuis                          1.246.633                            1.240.785                 941.910             298.875   V  

 Kosten                           1.686.044                            1.737.795             1.723.055               14.740   V  

 Opbrengsten                             -439.411                              -497.011               -781.145             284.135   V  

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland                          1.002.583                            1.081.544             1.849.410           -767.866   N  

 Kosten                           1.002.583                            1.081.544             1.849.410           -767.866   N  

 Opbrengsten           N  

Algemene dekkingsmiddelen                      -16.200.956                        -16.513.733         -16.744.873             231.140   V  

 Kosten                              859.940                                279.306                 337.315              -58.009   N  

 Opbrengsten                       -17.060.896                        -16.793.039         -17.082.188             289.149   V  

 Mutatie reserve                               -     N  

Overhead                          7.087.958                            7.108.619             6.781.179             327.439   V  

 Kosten                           8.075.555                            8.549.367             7.327.815         1.221.552   V  

 Opbrengsten                             -987.597                           -1.440.749               -546.636           -894.112   N  

 Mutatie reserve                                          -                               -     N  

Vennootschapsbelasting                                10.000                     21.118              -21.118   N  
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 Kosten                                 10.000                     21.118              -21.118   N  

Onvoorzien                                15.000                                  15.000                 15.000   V  

 Kosten                                 15.000                                  15.000                 15.000   V  

Eindtotaal                                          0                                             1               -575.882             575.883   V  

 

De exploitatie 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 575.882 

 

6. Toekomstverwachtingen  

 

Ontwikkeling en perspectief Veilig Thuis Zeeland 

De opgave voor 2019 is het goed uitvoeren van de nieuwe taken in het kader van de aanscherping Wet Meldcode.  

Het aantrekken en inwerken van nieuwe personeel en het ons eigen maken van een nieuwe werkwijze zal zowel voor Veilig Thuis als ons ketenpartners aanpassing vergen. 

De effecten van deze maatregel zullen in de eerste helft van dit jaar zichtbaar worden. 

Het is een kwaliteitsverbetering waarin de betrokkene zelf eerder bij het proces wordt betrokken, Veilig Thuis een betere inschatting kan maken van de situatie en een 

partnerschap wordt aangegaan met de keten. 

 

Veilig Thuis zal zich blijven ontwikkelen. Binnen het landelijk netwerk van Veilig Thuis organisaties is een ambitieus meerjarenprogramma opgesteld. Landelijke wordt expertise 

gedeeld en worden werkprocessen te geüniformeerd. Dit is beidt meerwaarde in de kwaliteit en positionering van Veilig Thuis organisaties.   

 

De MDA++ aanpak zal dit jaar een vervolg krijgen. De aanpak waar continu aandacht is voor veiligheid en daarnaast wordt gewerkt aan langdurig herstel is essentieel om 

generationele overdracht van geweld in de toekomst te voorkomen. Wij hopen MDA++ vanaf 20202 structureel in Zeeland in te kunnen zetten.  
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Samenwerking en kennis delen 

Veilig Thuis zal zich blijven inzetten om kennis te delen met onze samenwerkingspartners. Door het geven van voorlichting en training maar tevens door een werkhouding 

van partnerschap. Dit betekent een coachende houding richting professionals om kennis over te dragen en je gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van 

gezinnen.  

 

We zien al jaren dat de ketens in de jeugdzorg (te) lang zijn. Dit wordt versterkt door de wachtenlijsten die bij veel organisaties ontstaan. Gemeenten zijn voornemens om te 

onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor het verkorten van de keten. Het onderzoeksrapport van VanMontfoort naar de  samenwerking en doorlooptijden in de 

jeugdbeschermingsketen in Midden- en West- Brabant legt hiervoor de basis. 

 

De uitkomsten van de evaluatie van de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en gemeenten (lokale toegang) worden dit jaar bekent en dit zal een naar verwachting 

een verduidelijking betekenen van wederzijdse verwachtingen.  

Veilig Thuis blijft waar mogelijk lokaal werken en investeren in het versterken relaties.   
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Financiele continuiteit: 

 

De meerjarenexploitatie en de meerjarenbalans laat het volgende beeld zien: 
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